
 ((ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن بين إسرائيل عندهم عدوان على حق اهللا وعلى حق األنبياء وغريهم؛ لقوله: 

  ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون )).

وهذه األوصاف وما ينتج عنها من العقوبات جيب أن نتخذ منها عربة وهي الفائدة املهمة املسلكية: أن ال نقرأها 

لقد كانت في  وقصة تارخيية؛ جيب أن نقرأها من أجل أن نعترب؛ لقول اهللا تعاىل: ((على أا أمر جرى 

  قصصهم عبرة ألولي األلباب )).

ن, مبعىن مستوي سواء )) (( الضمري يعود على أهل الكتاب؛ و ليسوا )) ليسوا سواء )) (( ((مث قال اهللا تعاىل: 

ومنهم أمة فاسقة غري  ))... مة قائمة يتلون آيات اهللا أ ((يف هذه األوصاف؛ بل منهم  يعين ليسوا متساوين

  أي ال يستوون يف املعصية واألحوال واألوصاف. ليسوا سواء )) ((قائمة على أمر اهللا؛ 

هم اليهود والنصارى كما مر  من أهل الكتاب )) ((قوله:  من أهل الكتاب أمة قائمة )) ((مث بني ذلك فقال: 

إما لطول الفصل بني الظاهر الذي ترجع إليه الضمائر وإما الستئناف  ,موضع اإلضمار علينا كثريا؛ وأظهر هنا يف

أي ثابتة مستقيمة  قائمة )) ((أي طائفة؛  أمة )) ((مجلة مستأنفة؛  من أهل الكتاب )) ((اجلملة؛ ألن قوله: 

وليس املراد به القيام الذي هو ضد القعود؛ ألن  ,الثبات واالستقامة على أمر اهللامبعىن على أمر اهللا؛ فالقيام هنا 

  املسلم قائم على أمر اهللا سواء كان واقفا أو جالسا أو مضطجعا.

اجلملة أيضا صفة أخرى؛ وجيوز أن  يتلون آيات اهللا )) ((كلمة قائمة صفة   يتلون آيات اهللا آناء الليل )) ((

ت النكرة جاز يف الصفة الثانية أن تكون حاال وأن تكون وهي أنه إذا وصف ,تكون حاال؛ ألن لدينا قاعدة حنوية

؛ صح ؟ صح ألنه مفردا؛ فإذا قلت: جاءين رجل كرمي راكبا سواء كانت الصفة الثانية مجلة أم قاعدةالصفة؛ هذه 

أمة نكرة وقائمة  أمة قائمة )) ((يوصف؛ وإذا قلت: جاءين رجل كرمي راكب؛ صح أيضا؛ هنا يف اآلية الكرمية 

  جيوز أن تكون حاال فتكون اجلملة يف موضع نصب على احلال؛ وجيوز أن تكون صفة. يتلون )) ((هلا صفة 

التالوة تارة يراد ا االتباع وتارة يراد ا القراءة؛ فإن صلح املقام للوجهني للمعنيني مجيعا  يتلون آيات اهللا )) ((

لي آية من القرآن؛ فاملراد القراءة؛ وإذا قلت: هذا محل عليهما؛ وإن اختص بأحدمها اختص به؛ فإذا قلت: تال ع

الرجل يتلوا آيات اهللا إخالصا وتعبدا؛ فهذا حيتمل القراءة وحيتمل االتباع؛ وإذا كان حمتمال للمعنيني ومها ال 

 ((يشمل تالوة اللفظ وتالوة العمل بآيات اهللا؛ وقوله:  يتلون آيات اهللا )) ((يتنافيان محل عليهما؛ إذا قوله: 

آناء الليل ))  ؛ فآناء مبعىن أوقات؛ ((أو للنجم ومنه النوء لوقت ظهور النجم ,آناء مبعىن أوقات آناء الليل ))

جيوز فيها وجهان: أن تكون  وهم يسجدون )) ((هذه اجلملة  وهم يسجدون )) ((يعين أوقات الليل وساعاته 

دون؛ فوصفهم يعين يتلون آيات اهللا واحلال أم يسج ))يتلون  ((استئنافية؛ وأن تكون حالية من الواو يف قوله: 



االت ألن السجود أفضل من القيام وأفضل من احلوبالسجود وهو أفضل  ,أفضل الذكر بتالوة آيات اهللا وهي

أقرب ما يكون من ربه؛ لكن تالوة اآليات أفضل األذكار؛ فلهذا اختصت بالقيام؛ ن الساجد إ حيث ,الركوع

 ذكر ألعلى أوصاف وهم يسجدون )) ((هذا ذكر ألعلى أوصاف الكالم القول  آيات اهللا ))يتلون  ((فقوله: 

  الفعل وهو السجود.

  وأن تكون حاال. أمة )) ((اجلملة استئنافية لبيان حال هؤالء؛ وجيوز أن تكون صفة لقوله:  يؤمنون باهللا )) ((

واإلميان باهللا سبحانه وتعاىل يتناول أربعة أشياء: اإلميان بوجوده؛ واإلميان  يؤمنون باهللا واليوم اآلخر )) ((

بربوبيته؛ واإلميان بألوهيته؛ واإلميان بأمسائه وصفاته؛ البد من هذا؛ فمن أنكر بوجود اهللا فهو مل يؤمن به؛ ومن 

ه أنكر انفراده باأللوهية فإنه مل يؤمن آمن به وأنكر توحيده يف الربوبية فإنه مل يؤمن به؛ ومن آمن به وبربوبيته ولكن

به؛ ومن آمن بذلك كله ولكن أنكر شيئا من صفاته فإنه مل يؤمن به؛ فال إميان باهللا إال ذه األمور األربعة؛ أما 

إذ هو منتهى  ,مة ومسي يوما آخر ألنه ال يوم بعدهااإلميان باليوم اآلخر باإلميان باليوم اآلخر أوال هو يوم القي

كل يف مكانه إما يف اجلنة أو يف النار فهو   ,ال مشس وال قمر وال جنوم ,ئق وال فيه ليل وال ار كله يوم واحداخلال

آخر شيء يكون فيه العباد؛ ومعلوم أن للعباد أربع دور: الدار األوىل يف بطون أمهام؛ والثانية يف هذه الدنيا؛ 

هي األخرية وهلذا مسي اليوم اآلخر؛ اليوم اآلخر يدخل يف اإلميان به كل والثالثة يف الربزخ؛ والرابعة يف اليوم اآلخر و 

ما أخرب به مما يكون بعد املوت؛ فسؤال امليت يف  ما أخرب به النيب صلى اهللا عليه وسلم مما يكون بعد املوت، كل

ر؛ ووجه ذلك أن كل من نعيمه داخل يف اإلميان باليوم اآلخ وأقربه داخل يف اإلميان باليوم اآلخر، وعذاب القرب 

الغيب، كله يف دار اجلزاء؛ وقد  أمورمات فقد قامت قيامته؛ فما جيده يف قربه كالذي جيده بعد حشره، كله من 

ويدخل في اإليمان باليوم اآلخر كل ما أخبر به النبي صلى اهللا عليه وسلم مما  "قال شيخ اإلسالم رمحه اهللا:

  ." يكون بعد الموت

ؤمن بكل ما جاء يف الكتاب والسنة مما يكون بعد املوت مجلة وتفصيال؛ ولكن اعلم أنه يوجد يف  اإلميان به أن ت

من األحاديث الضعيفة بل املوضوعة يف أحوال القرب وأحوال القيامة ما ينبغي للقارئ أن حيرتز منه؛  كتب الوعظ

ن بعض الوعاظ خيتار مثل هذه يف هذا الباب لئال نضل الناس؛ أل حسن من الرجوع إىل الكتب الصحيحةوال أ

األحاديث من أجل الرتغيب أو الرتهيب واحلقيقة أن هذا مسلك ليس جبيد؛ ألن كوننا منأل أدمغة الناس 

فيما صح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم   ,بأحاديث ضعيفة أو موضوعة خطأ حىت وإن كان فيها ترغيب وترهيب

نه صحيح؛ يقولون ما قيل يف احملراب فهو صواب؛ والواجب كفاية؛ والناس سوف يأخذون كل ما ذكر على أ



وأما الضعيف فال حاجة  ,ما كان حجة من صحيح أو حسن ف الرتغيب والرتهيب أن ال يذكر إالعلى من أل

  لذكره ألننا يف غىن عنه، يف غىن عن هذا الضعيف الذي مل يثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم .

الطالب: سبق ذكره يف هذه السورة مرتني؛ أو مرة واحدة ؟  بالمعروف وينهون عن المنكر ))ويأمرون  ((وقوله: 

ثالث أنا ما أقول ذكر أقول سبق ذكره مرتني األمر باملعروف والنهي عن املنكر؛ ال الشيخ: هذاسبق ثالث مرات؛ 

  وذكرنا يف أول ما مر علينا ذكرنا شروطه وآدابه.

يعين  ,يعين مع كوم مؤمنني وكوم مصلحني هم أيضا مسارعون يف اخلريات ويسارعون في الخيرات )) ((

ومل يقل: إىل  يسارعون في الخيرات )) ((يف الغنائم؛ وقوله:  يتسارعون يف اخلريات كما يتسارع الناسأم 

راد بذلك ألن امل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم )) ((تتعدى بإىل كما قال اهللا تعاىل:  سارعاخلريات؛ مع أن 

قفوا عن املسارعة، يسارعون يراد املسارعة إليها فإذا وصلوا إليها مل املأثناء القيام ا؛ انتبهوا  امسارعتهم إليها وفيه

في  ((ومل يقل: إليها؛ وقوله:  يسارعون في الخيرات )) ((أنه قيل: والعلم عند اهللا ـ يف فيها؛ وهذا هو السبب ـ 

ري أو خرية؛ وهي كلما انتفع به العبد أو نفع غريه؛ فالصالة خري وتعليم الناس كتاب ريات مجع خاخل الخيرات ))

خري هو والدعوة إىل اهللا خري واألمر باملعروف والنهي عن املنكر  ,اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم خري

إليه واملسارعة فيه أثناء العمل هي املسارعة  واملسارعة فيه ؛فهو خريسبحانه وتعاىل أيضا؛ فكل ما يقرب إىل اهللا 

.  

أولئك املشار إليه هذه األمة القائمة من أهل الكتاب؛ قال أهل العلم:  وأولئك من الصالحين )) ((قال: 

عمل؛ وضده اجلهل فاسد؛ والصالح يدور على شيئني: علم و والصاحل من قام حبق اهللا وحق العباد؛ وضده ال

وإال  ,فإنه ليس بصاحل؛ واملراد ليس بصاحل الصالح الذي يكون يف قمة الصالحوالكفر والتمرد؛ فمن كان جاهال 

فإن معه من الصالح مبقدار ما عنده من العلم؛ ومن مل يكن عامال فليس بصاحل وعنده من فقد الصالح بقدر 

  ما فقد من العمل .

جواب الشرط؛  فلن يكفروه )) ((ما شرطية ومجلة:  )) وما يفعلوا من خير فلن يكفروه ((مث قال اهللا تعاىل: 

فعلوا من خير فلن وما ي ((بالتاء؛ والثانية:  وما تفعلوا من خير فلن تكفروه )) ((ويف هذه اآلية قراءتان: 

بالياء؛ فعلى القراءة الثانية بالياء ال يكون يف اآلية التفات ألا جرت على ضمري الغيبة كما يف اآلية  يكفروه ))

يكون فيها التفات من الغيبة إىل اخلطاب؛ وأيضا يكون اخلطاب  وما تفعلوا )) ((راءة التاء: اليت قبلها؛ وعلى ق

من هذه بيانية  ما تفعلوا من خير )) ((وإىل هذه األمة؛ وقوله:  فيها موجها إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم

أتتك من بعد اسم الشرط فهي اسم الشرط اسم مبهم حيتاج إىل بيان؛ وهلذا كلما لوقوعها بعد اسم الشرط؛ و 



يعين لن  روه ))فلن يكف ((سبق لنا آنفا أن املراد باخلري كلما يقرب إىل اهللا؛ وقوله:  من خير )) ((بيانية؛ وقوله: 

الف الطلع، آدم ما هو؟ ما تعرفه؟ نعم ؟ هو غ يعرفه أصله السرت ومنه الكفراء والكفراءحيرموا ثوابه؛ والكفر 

يسرت؛ وهلذا قالوا إن الكفر أصله السرت ألن اإلنسان يسرت نعمة  طلع النخل يسمى كفراء؛ هذه الكفراءغالف 

أي فلن  فلن يكفروه )) ((اهللا عليه وال يظهرها عليه؛ فالنعمة تقتضي الشرك فإذا مل تشكر فهذا هو الكفر؛ إذا 

  يا مل يظهر له أثر.حيرموا ثوابه؛ ألم لو حرموا ثوابه لكان فعلهم هلذا اخلري خف

فوائد كثرية أظن أننا مرة أجرينا فيها مسابقة ؟ يف  افيجازيهم على تقواهم؛ والتقوى هل واهللا عليم بالمتقين )) ((

احلذر من ملتقني من أجل احلث على التقوى و وقبله أيضا فوائد التقوى؛ وختصيص العلم با ,احلرم ؟ أي نعم

  ن اهللا عليم بكل شيء .وإال فإ ,خمالفتها وعدم القيام ا

نأخذ فوائد هذه اآلية؛ من فوائد هذه اآلية: أن أهل الكتاب ليسوا بسواء؛ فإن منهم أمة ضالة ومنهم أمة قائمة 

  ليسوا سواء من أهل الكتاب )) . ((بأمر اهللا؛ وهو صريح يف اآلية: 

ذم ذم أهل كتاب يف اآليات ومن فوائدها: بيان عدل اهللا عزوجل وأنه يعطي كل ذي حق حقه؛ فلما ذكر ال

السابقة فقد يتوجه الفهم إىل أن مجيع أهل الكتاب على هذا الوصف أم يكفرون بآيات اهللا ويقتلون األنبياء 

يعين أن منهم من ليس   ليسوا سواء )) ((بغري حق ويعصون اهللا ويعتدون على حقه وحق عباده فقال اهللا: 

  كذلك .

ل الكتاب أمة؛ واألمة تقتضي اجلمع والعدد الكثري على الوصف احملمود ومن فوائد هذه اآلية: أن من أه

املطلوب؛ وقد ذكروا أنه أسلم من اليهود حنو عشرين رجال ومن النصارى عدد كثري أيضا؛ وهلذا عرب عن ذلك 

بعيد لكن هذا  وذهب بعض العلماء إىل أن املراد باألمة هنا أمة اإلسالم؛ من أهل الكتاب أمة )) ((بقوله: 

ومل يعرب اهللا عزوجل عن هذه األمة بأهل الكتاب بل قال:  من أهل الكتاب )) (( :وخربها جدا ألن أمة مبتدأ

؛ فكل آية فيها يا أيها كما أنه مل يعرب عن أهل الكتاب باملؤمنني  (( هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ))

وكل آية فيها أهل الكتاب فاملراد م بنو إسرائيل الذين  الذين آمنوا فهي للمؤمنني مبحمد عليه الصالة والسالم؛

  أرسل إليهم موسى وعيسى.

من فوائد هذه اآلية: الثناء على القيام بطاعة اهللا والثبات عليها؛ تؤخذ من أين يا أخ ؟ من أين تؤخذ هذه 

  ؟  رحت للتقوىأين سرحت ؟ س؟ أين ذهبت ؟ و  الفائدة من اآلية

   ،لئك هم الصالحون ))وأو  ((لقوله: : الطالب

  ال؛ : الشيخ



   أمة قائمة )) (( :الطالب

  هذا وجه الثناء عليه .: الشيخ

  ومن فوائد اآلية: الثناء على من يتلون كتاب اهللا قراءة وعمال؛ من أين نأخذها يا داود ؟ 

   من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات اهللا )) ((من قوله: : الطالب

  من أين عرفت أن تالوة الكتاب قراءة وعمال حممودة يثىن على صاحبها ؟  اهللا )) يتلون آيات ((: الشيخ

  سورة البقرة ؛ : يفالطالب

  ال، نريد من اآلية هذه؛ : الشيخ

   وما يفعلوا من خير فلن يكفروه ))؛ ((من قوله: : الطالب

مث ذكر  ليسوا سواء )) ((ألن هذا ضد من اتصفوا بصفات األوىل ألنه ملا ذكر صفات األوىل قال: : الشيخ

  الفرق .

  اجلدار ؟  علىمن فوائد اآلية: فضيلة السجود؛ نعم مقبل، األخ الذي 

   ,هم يسجدون ))و  ((من قوله: : الطالب

  طيب . : وهم يسجدون,الشيخ

باهللا  ومن فوائد هذه اآلية: الثناء أيضا على من آمن باهللا واليوم اآلخر؛ أخونا الذي وراء ؟ الثناء على من آمن

  يؤمنون باهللا واليوم اآلخر )). ((واليوم اآلخر من أين تأخذها ؟ من قوله: 

  هل إذا أثىن اهللا على شخص بصفة يكون مذموما إذا مل يتصف ا ؟ : الشيخ

  إذا انتفت هذه ينتفي احلمد عنه؛ : الطالب

  يعين ينتفي احلمد عنه وقد يستحق الذم وقد ال يستحق ؟ : الشيخ

  ؟؛ انتفت يستحق الذم إذا : الطالب

يعين اإلميان باليوم اآلخر الشك أنه ينتفي إذا انتفى اإلميان فهو مذموم ألنه كافر؛ لكن يف غري هذا لو : الشيخ

  ال؛ : الطالبأثنينا على شخص بأنه يصلي صالة الضحى هل معىن ذلك أنه لو مل يصلي فهو مذموم ؟ 

  . انتفاء املدح ثبوت الذمطيب إذا نأخذ قاعدة: ال يلزم من : الشيخ

املكروه؛ فلو أن رجال صلى ومل  أيضا وهو أنه ال يلزم من ترك املستحب الوقوع يففقهية ى هذا فائدة وينبين عل 

يرفع يديه عند تكبري اإلحرام هل نقول إن هذا مكروه ؟ ال؛ وهذه قاعدة مفيدة: ال يلزم من ترك املسنون أن يقع 

  نقص أجره الشك؛ لكن ال يذم أو يقال إنه وقع يف أمر منهي عنه .اإلنسان يف املكروه لكنه ي



  ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: الثناء على األمر باملعروف والنهي عن املنكر؛ رشيد ؟ 

  ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر )) . ((من اآلية: : الطالب

اآلخر بني ذكر تالوة اآليات وذكر األمر باملعروف والنهي  لو قال قائل: ملاذا ذكر اهللا اإلميان باهللا واليوم: الشيخ

اليوم اآلخر وثلث باألمر باملعروف والنهي ان بعن املنكر ؟ اآلن شف بدأ بتالوة آيات اهللا والسجود وثىن باإلمي

  عن املنكر فلماذا جعل اإلميان وهو األصل بني تالوة الكتاب وبني األمر باملعروف والنهي عن املنكر ؟

  خالد ؟  :شيخال

  ؛ بهتالوة اآليات تذكر باليوم اآلخر وتثبت اإلميان : الطالب

؟ فهم إذا تلوا آيات اهللا علموا باليوم اآلخر مث آمنوا  يعين ال ميكن اإلميان بالشيء إال بعد العلم به كذا: الشيخ

   به؛

  : أيضا ألنه حافز ألم يأملون هذا العمل لليوم, الطالب

  اية ؟ نعم؛ يعين أنه غ: الشيخ

نعم ميكن التنصيص على التالوة بعد أن يؤخر، بعد أن يقول: يؤمنون الشيخ: والتنصيص على التالوة؛ : الطالب

   باهللا واليوم اآلخر ويتلون كتاب اهللا؛ نعم ؟

  : من عطف العام على اخلاص, الطالب

نه ال ميكن اإلميان بالشيء إال بعد الذي يظهر يل كما قال األخ خالد إعلى كل حال : ال, التالوة عمل, الشيخ

وال نعلم عن اليوم اآلخر إال بعد تالوة كتاب اهللا؛ ولكن قدم السجود على اإلميان باليوم اآلخر القرتانه  ,العلم به

  بالتالوة .

 هحىت يؤمنوا ب يتم املدحوجد من الكفار أم يتلون وال و  ,قد يذكر اآليات من يؤمن به ومن ال يؤمن به: الطالب

   ؟

  نعم هذا جيد لكن السياق إذا كان يف مقام املدح صار املراد بالتالني الذين يتلونه على وجه اإلميان به . :الشيخ

طيب فإن قال  ويسارعون في الخيرات ))؛ ((من فوائد هذه اآلية: الثناء على املسارعة يف اخلريات؛ لقوله: 

إذا  (اخلري وبني قول النيب صلى اهللا عليه وسلم:  يفلى املسارعة قائل: كيف جنمع بني هذه اآلية اليت فيها الثناء ع

  ؟ سمعتم اإلقامة فامشوا إلى الصالة وعليكم السكينة والوقار وال تسرعوا )

  ؛  ... لصالة: املسارعة يف اخلريات هي قيام لالطالب



الصالة ليس من اخلري؛ ألن النيب ؟ واإلسراع يف الذهاب إىل ناه اخلريات ما أمر به الشرع كذا يعين مع: الشيخ

 صلى اهللا عليه وسلم ى عنه؛ إذا اجلواب أن نقول: إن املسارعة يف اخلريات هي املسارعة يف موافقة الشرع؛ كذا

  .؟ طيب

  ؛  ...الوجه الثاين املسارعة يف إقام الصالة وإتقاا : الطالب

  إشكال لكن كيف ى عن اإلسراع إليها ؛  : هذه داخلة يف العموم ما فيهالشيخ

  كيف ؟ : الطالب

 عنوداخل يف العموم؛ لكن سؤالنا  اخلرياتيف شك أنه من املسارعة مثال يتقن الصالة ال  : أقول كونهالشيخ

   ؛عة  إىل التزام الشرع والقيام بهالنهي عن اإلسراع إليها فيقال: إن املراد باملسارعة يف اخلريات هي املسار 

: ألن الذي يذهب إىل الصالة بتؤدة وسكينة يكون له من اخلري أعظم من الذي يذهب إليها بسرعة الطالب

  , ...فينشغل 

  طيب هذا هو؛ يعين معناه إن اخلريات ما وافق الشرع واملسارعة فيها أن تلتزم ا .: الشيخ

إذا فينبغي لنا أن نلتزم أو  الصالحين )) وأولئك من ((من فوائد هذه اآلية: الثناء على هؤالء بالصالح؛ لقوله: 

  . نقوم ذه األعمال اليت مدح اهللا ا هؤالء القوم من أهل الكتاب وأثىن عليهم ا

 ن اإلنسان نفسه فإذا قال قائل: هل الصالح أمر كسيب أو أمر فطري ؟ ألنكم قلتم إنه أمر فطري فكيف يكو

  إنه أمر كسيب فهذا أمر ممكن ؟ مليكون صاحلا؛ وإن قلت

لكنه يف النهاية والغاية يكون كسبيا؛  فطرة اهللا التي فطر الناس عليها )) ((واجلواب: أن األصل أنه أمر فطري 

وللصالح أسباب؛ منها ما  فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه )؛ (وهلذا قال النيب عليه الصالة والسالم: 

آيات اهللا كثرة الصالح، اإلميان باهللا واليوم اآلخر وحتقيقه، األمر باملعروف والنهي عن املنكر؛ ذكر اهللا هنا: تالوة 

وهلذا يشكوا كثري من الناس اليوم أنه قد جيد يف قلبه شيئا من الفساد فكيف يصلحه ؟ نقول: أصلحه مبا ذكر اهللا 

  وأولئك من الصالحين )). ((ال: من هذه األحوال ألهل الكتاب؛ فإن هذا من أسباب الصالح؛ وهلذا ق

  فهل يف اآلية ما يدل عليها ؟ ,صحبة األخيار من أسباب الصالح

؛ فيكون ف وينهون عن املنكر ال ميكن أن يصحبوا أحدا من أهل املنكر والشرألم إذا كانوا يأمرون باملعرو نعم, 

عليه النيب الصالح؛ وهلذا ثبت عن والشك أن صحبة األخيار من أسباب  ,يف اآلية إشارة إىل صحبة األخيار

المرء على  (الصالة والسالم أنه مثل جليس الصاحل حبامل املسك؛ ويروى عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال: 



ل عن قرينه     عن املرء ال تسأل واسوأخذ الشاعر هذا املعىن وقال:  دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل )

  فكل قرين باملقارن يقتدي ؛

   قاعدة: ال يلزم من ترك املستحب الوقوع يف املكروه هل هي فقهية أم أصولية ؟: سائلال

  أا فقهية . هذه األقرب: شيخال

: الشيخل بعثة النيب صلى اهللا عليه وسلم؟   هؤالء أهل الكتاب يف زمن النيب صلى اهللا عليه وسلم أو قب: الطالب

  اهللا بن سالم وغريه وتشمل من كانوا على االستقامة فيما سبق .نعم تشمل من آمن الرسول بعد بعثته مثل عبد 

   ؟ ويكون جيري أو يركضهل جيوز لإلنسان أن يذهب إىل الصالة : السائل

إذا سمعتم اإلقامة فامشوا إلى الصالة  (النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: ال تسرعوا ؛ قال: : أليس الشيخ

زادك اهللا حرصا وال  (رة ملا أسرع وركع قبل أن يصل إىل الصف قال: مث إنه قال أليب بك وعليكم السكينة )

  تعد ) .

  شيخ أال يؤخذ منها فضل قيام الليل ؟ : السائل

  .م الليل وقراءة القرآن يف الليل نعم يؤخذ منها فضل قيا: الشيخ

جاز أن تكون كيف  ...موصوفة نكرة أمة مبتدأ  (( ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة ))قوله تعاىل: : السائل

   مبتدأ,

وهي إذا تأخرت فهي مفيدة؛ لو قلت: يف الدار رجل؛ فهي مفيدة؛  ,يبتدئ بالنكرة إذا أفادتأن جيوز  الشيخ:

  ولو قلت: رجل كرمي يف الدار؛ فهي أيضا مفيدة؛ فإذا وصفت أو أخرت فهي مفيدة .

هذا على أن التالوة هي القراءة أال يدل يتلون آيات اهللا آناء الليل وهم يسجدون ))  ((قوله تعاىل: : السائل

   ؟ ألن ختصيصها بالليل والعمل يكون يف الليل أو النهار

يرجح أا تالوة القراءة لكن حىت يف الليل اإلنسان حمتاج إىل أن يكون عمله مطابقا هذا  ,أي نعم: الشيخ

  ة الليل فإنه ال ينفعه .للشرع؛ لو أنه ابتدع يف صال

تذكر أنه ال بأس بذكر األحاديث الضعيفة يف فضائل األعمال؛ ما رأيكم فضيلة يا شيخ بعض الكتب : السائل

  ,الشيخ ؟

أن يكون  :احلديث الضعيف يف فضائل األعمال أجاز بعض العلماء ذكره لكن بشروط ثالثة؛ األول: الشيخ

أن ال يعتقد أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قاله؛  :ن الضعف شديدا؛ والثالثأن ال يكو  :أصل العمل ثابتا؛ والثاين

وأن يكون بشرط  ,عة؛ فهذا أصل العمل ثابتاذكر حديثا ضعيفا يف فضل صالة اجلم: لو أن شخصا مثال ذلك



العامة إذا قرأت هلم وبشرط أن ال يكون الضعف شديدا؛ و  ,أن ال يعتقد أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قاله

  أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قاله .احلديث سيعتقدون على طول 

: الطالب ؟ حاول بعض العلماء أن يعني هذا الطعام الذي حرمه إسرائيل على نفسه فما رأيك يف هذا: الشيخ

   عيينه فائدة لعينه اهللا.صحيح أن نرتكه كما جاء يف القرآن يعين ما نعني؛ ما نعينه ؟ نعم؛ ألنه لو كان يف تال

   هل هلذا نظري مما حاول بعض العلماء أن يعينه وهو مبهم يف القرآن ؟: الشيخ

لكن  األقالم هنا ما عني وما كنت لديهم إذ يلقون أقالمهم أيهم يكفل مريم )) ((نعم يف قوله: : الطالب

  ؛ قداح ابعض العلماء قال أ

  بس اختلفوا يف معناها فقط ؛ : الشيخ

  أمساء أصحاب الكهف؛ : الطالب

  نعم أمساء أصحاب الكهف ولون كلبهم .: الشيخ

   فيها قراءة ثانية ما هي ؟ حج البيت )) ((: الشيخ

   ج البيت ))وهللا على الناس حَ  ((: الطالب

   ما الذي تفيد هذه اآلية ؟ اء طيب .: بفتح احلالشيخ

  تفيد أن اهللا تعاىل فرض على الناس حج البيت؛ : الطالب

   هل الناس على عمومها ؟ حج البيت. : أن اهللا فرض على الناسالشيخ

وهللا على  (( :ريد به اخلصوص, عام أ؛ هذا عام خمصوصهلم اخلطاب ؤمنون فقط الذين يوجهاملال، : الطالب

  أي املؤمنون ؛  الناس حج البيت ))

  يعين إذا الكافر ال حياسب على ترك احلج ؟ : الشيخ

ال، املراد الناس كلهم لكن املقصود األول هو املؤمنون، اهللا سبحانه وتعاىل سيحاسب الكافر على ترك : الطالب

  ملقصود املؤمن, لكن اوفروع الشريعة,  احلج

  نعم يا آدم ؟ : الشيخ

  الناس عام يا شيخ ؛ : الطالب

  ؟  عام ؟ حىت العاجز: الشيخ

   من استطاع إليه سبيال ))؛ ((ال : الطالب

   من استطاع إليه سبيال )) . ((إذا هذا ليس على عمومه، مقيد بقوله: : الشيخ



؟ يعين مل يقل من أو الكالم: وهللا  من استطاع )) ((ما هي الفائدة من كونه يأيت بالعام أوال مث يقول: : الشيخ

   على املستطيع حج البيت ؟

  ؛ ...ولبيان أمهيته مث بعد ذلك أن احلج واجب على كل الناس للرتغيب يف احلج و : الطالب

قال قائل: مجيع الواجبات البد فيها  إذاطيب  يعين ليبني أمهية احلج مث يبني رمحة اهللا باشرتاط االستطاعة. :الشيخ

   من استطاعة فلماذا قيده هنا ؟

  شقة ؛ املفيه  الغالبقيد هنا ألن احلج : الطالب

   نعم أحسنت الغالب فيه املشقة أكثر من غريه ؟: الشيخ

  يستفاد منها: التحذير من طاعة أهل الكتاب؛ من أين يؤخذ ؟ : الشيخ

   يردوكم بعد إيمانكم )) ((من قوله: : الطالب

غاية  حيرصون وأن ال نطيعهم وأن حنذر منهم؛ ألم ,يعين أخربنا اهللا بذلك من أجل أن حنذر منهم: الشيخ

  ا بعد إمياننا كافرين .احلرص على أن يردون

   هل هذه اآلية على ظاهرها حمكمة أو منسوخة ؟ اتقوا اهللا حق تقاته )) ((قوله: : الشيخ

ال يكلف اهللا  ((اختلف العلماء يف ذلك؛ قال بعض العلماء إا منسوخة بقوله تعاىل يف سورة البقرة: : الطالب

  بقدر ما تستطيعون . اتقوا اهللا )) ((ا ي إأا حمكمة غري منسوخة، أ الصحيحو  نفسا إال وسعها ))

أن : الطالبإذا اختلف العلماء يف آية أو حديث هل هو منسوخ أو غري منسوخ فمن األصل معه ؟ : الشيخ

  جنمع بني النصني؛

  ال، من األصل معه ؟ مع من قال إنه منسوخ أو مع من قال إنه غري منسوخ ؟ : الشيخ

  يف هذه اآلية ؟ : البالط

ال، اختالف عام يعين إذا اختلف العلماء يف آية أو حديث هل هو منسوخ أو غري منسوخ فمن األصل : الشيخ

  معه ؟ 

  األصل يف عدم النسخ؛ : الطالب

األصل مع من قال بعدم النسخ متام؛ إذا مادام العلماء اختلفوا يف هذه اآلية هل هي منسوخة أو غري : الشيخ

   منسوخة فاألصل أا غري منسوخة وتبقى على حمكمها .

   ما معىن اآلية ؟ وال تموتن إال وأنتم مسلمون )) ((إذا قال قائل: : الشيخ

  بطاعة اهللا سبحانه وتعاىل؛ أي ابدؤوا من اآلن  :الطالب



   يعين استمروا على اإلسالم إىل أن متوتوا .: الشيخ

   إعراا ؟ يعين حملها من اإلعراب ؟ ما ((وأنتم مسلمون ))مجلة: : الشيخ

  حال؛ : الطالب

  أي نعم يف موضع النصب على احلال .: الشيخ

   ورد النهي عن التفرق نصا يف موضعني أين مها ؟: الشيخ

   وال تفرقوا ))؛ ((مث قال:  واعتصموا بحبل اهللا جميعا )) ((قوله تعاىل: : الطالب

(( فألف بين قلوبكم  :ثاينال وال تفرقوا )) ((االعتصام حببل اهللا مجيعا هذا أمر باالعتصام به؛ ألن ال، : الشيخ

   ؛))

  ثانية ؟ والالنهي عن التفرق نصا هذه واحدة : الشيخ

  هذه اآلية ؟ : الطالب

  ؟  قرأاال يف اآليات كلها اليت : الشيخ

  وال تكونوا كالذين تفرقوا ))  ((: الطالب

  ؟ يء ش نأخذ من هذا أي :الشيخ

  ؟ يكون بالقلوب ليس باألجسام ا النهي عنه؛ وأن التفرق ذه نأخذ من: الطالب

   ئتالف واالجتماع .شأنه كبري وعظيم؛ وإذا ي عن التفرق لزم أن يؤمر بضده وهو اال: يعين الشيخ

   ما املراد حببل اهللا ؟ واعتصموا بحبل اهللا )) ((قوله تعاىل: : الشيخ

  هو طريق املسلم؛ : الطالب

  وهو ؟ : الشيخ

  وهو اإلسالم .: الطالب

   طيب ملاذا مسي حبال ؟: الشيخ

  اهللا سبحانه وتعاىل؛  شريعة من عندألنه : الطالب

   ما هو حبل اهللا؛ ملاذا مسي حبال ؟ليس  ,ال: الشيخ

  ألنه يوصل إىل اهللا سبحانه وتعاىل؛ : الطالب

  يب وأضيف إىل اهللا ؟ يوصل إىل املقصود ؟ ط: الشيخ

  ألنه هو الذي شرعه سبحانه وتعاىل؛ : الطالب



  وألنه يوصل إليه .: الشيخ

   هل من هنا للتبعيض أو لالبتداء وبيان اجلنس ؟ ولتكن منكم أمة )) ((قوله: : الشيخ

  للتبعيض؛ : الطالب

للتبعيض ؟ نعم؛ طيب ما الذي ينبين على اختالف القولني ألن فيها قولني للعلماء ما الذي ينبين على : الشيخ

   إذا قلنا من للتبعيض أو قلنا لبيان اجلنس أو لالبتداء ؟ ولتكن منكم أمة )) ((اختالفهما ؟ 

  ، من بعضكم م: إذا كانت للتبعيض يعين طائفة منكالطالب

الدعوة إىل اخلري واألمر باملعروف والنهي عن املنكر فرض كفاية؛ وإذا قلنا إا  يعين بعضهم فيكون: الشيخ

  لالبتداء أو لبيان اجلنس؟ 

  : فرض على اجلميع, الطالب

عند أهل العلم األول،  هوريعين ولتكونوا مجيعا أمة يدعون إىل اخلري؛ املش ,صار ذلك فرضا على اجلميع: الشيخ

  األمر باملعروف والنهي عن املنكر من فروض الكفايات أن من للتبعيض وأن الدعوة و 

  


